
  UCHWAŁA Nr XII/177/2019  
             RADY MIASTA KALISZA  
                z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz  
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2019r., poz.506 ) oraz art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.                    
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. z 2019r., poz. 409 ze zm.), uchwala się,                        
co następuje:  

 

§ 1.1. Ustala się opłatę dzienną za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 7,50 zł ( słownie 
złotych: siedem 50/100 ).  
     2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku w wysokości 15,00 zł ( słownie 
złotych: piętnaście 00/100 ) za każdą rozpoczętą godzinę opieki. 
 
§ 2. Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką 
żłobka w wysokości 6,50 zł ( słownie złotych: sześć 50/100 ).   
 
§ 3. Opłata określona w § 1 ust. 1 oraz opłata określona w § 2 stanowią elementy dziennej stawki 
odpłatności, od której naliczane są ulgi w odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.  
 
§ 4. 1. Wprowadza się następujące częściowe zwolnienie od ponoszenia opłat za pobyt dziecka  
w żłobku:   

1) z tytułu uczęszczania do żłobka dzieci z rodzin, którym przysługuje prawo do 
pobierania zasiłku rodzinnego w żłobku, które wynosi:  
a) 10 % odpłatności dziennej stawki przy jednym dziecku,  
b) 25 % odpłatności dziennej stawki przy dwojgu dzieciach,  

2) z tytułu wychowania dziecka w rodzinie niepełnej, które wynosi: 50 % odpłatności 
dziennej stawki w przypadku uczęszczania do żłobka dziecka, którego rodzic ( 
opiekun prawny ) jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu art. 3 pkt 
17a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i jednocześnie 
pobiera zasiłek  rodzinny;   

3) z tytułu niepełnosprawności dziecka, które wynosi: 60%  odpłatności dziennej stawki, 
przy czym niepełnosprawność dziecka musi być potwierdzona orzeczeniem wydanym 
przez organy do tego uprawnione. 
 

 2. Przy ustalaniu zwolnienia w odpłatności określonych w ust. 1 pkt. 1 bierze się pod 
uwagę ogólną liczbę dzieci w rodzinie, na które przysługuje prawo do pobierania zasiłku 
rodzinnego, a nie liczbę dzieci uczęszczających do żłobka. 
 3. W przypadku skumulowania się prawa do skorzystania ze zwolnień w odpłatności  
z dwóch lub więcej tytułów określonych w ust. 1, przysługuje skorzystanie tylko  
z jednego, najkorzystniejszego zwolnienia. 
 4. Wprowadza się zwolnienie w całości z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz                     
w §2, dla rodzin, którym przyznano kartę „Kalisz Rodzina 3+” w związku z Uchwałą                   



Nr XLIV/604/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia na 
terenie Miasta Kalisza Programu „Kalisz Rodzina 3+” oraz którym przyznano „Kaliską Kartę 
Rodzina 3+” w związku z Uchwałą XLIX/646/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.  
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

     
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/144/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011r.                                
w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobku (ze zm.).  
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.   

 
 

       Przewodniczący 
               Rady Miasta Kalisza 

      /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     UZASADNIENIE  
     DO UCHWAŁY  Nr XII/177/2019 
     RADY MIASTA KALISZA  
     z dnia 27 czerwca 2019 r. 
 
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz  

 

Uchwałą nr XXVI/345/2012 z dnia 6 września 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz, Rada Miejska 

Kalisza ustaliła wysokość stawki za dzień pobytu dziecka w placówce na poziomie 6,00 zł oraz 

5,50 zł jako maksymalną opłatę za dzienne wyżywienie dziecka  będącego pod opieką żłobka.     

Po analizie wydatków ponoszonych przez Miasto na utrzymanie miejskich żłobków oraz mając 

na uwadze na wzrost – od 2012 roku - cen towarów i usług, a w szczególności artykułów 

spożywczych oraz opłat za media, w tym za energię cieplną i elektryczną zasadne jest dokonanie 

zmiany stawek za pobyt i wyżywienia.  

Z wyżej wymienionych powodów uchwalenie proponowanej nowej stawki opłaty umożliwi 

utrzymanie wysokich standardów oraz sprawne funkcjonowanie żłobków prowadzonych  przez 

Miasto Kalisz.   

 

              Prezydent 
         Miasta Kalisza 

     /…/ 
Krystian Kinastowski 

 
 
 
 
 
 


